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اىمحاضرج االَىى
اىنيمياء اىظىاعيح ىيثاىث ميمياء -اىفظو االَه
اىنيمياء اىظىاعيح:
الصناعات الكٌمٌاوٌة سابقا ً ٌعتقد بانها تلك الصناعات التً تهتم بصورة رئٌسٌة فً انتاج
انواع مختلفة من المواد الكٌمٌاوٌة سواء كانت عضوٌة او العضوٌة ولكن ارتفاع مستوى
المعٌشة والتزاٌد السكانً الذي حدث بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ادى الى ازدٌاد الطلب على
المواد الكٌمٌاوٌة والوقود والمواد الؽذائٌة وااللبسة وؼٌرها من من متطلبات الحٌاة االخرى.
وعلى هذا االساس وحسب نوع المنتوجات المختلفة تم تصنٌؾ الصناعات الكٌمٌاوٌة الى
ثالثة اصناؾ كما سٌتم ذكرها.
ذظىيف اىظىاعاخ اىنيمياَيح -:
كما ذكرنا سابقا ُ انه بسبب أزدٌاد الطلب على المنتوجات المختلفة تم تصنٌؾ الصناعات
الكٌمٌاوٌة الى ثالثة اصناؾ هً-:
-1اىظىاعاخ اىنيمياَيح اىرقييذيح-:
وٌؽطً هذا الصنؾ الصناعات الكٌمٌاوٌة المهتمة بصناعة الحوامض والقواعد واالمالح.
-2اىظىاعاخ اىنيمياَيح اىعضُيح -:
وٌهتم هذا النوع من الصناعات الكٌمٌاوٌة بانتاج المواد االولٌة (الوسٌطة) للصناعات
البتروكٌمٌاوٌة مثل انتاج الفٌنول والكٌومٌن والزاٌلٌنات واالولٌفٌنات واالٌبوكسٌدات
ااضرورٌة لصناعة االصماغ والراتنجات والبالستك والبولٌمرات االخرى.
-3اىظىاعاخ اىنيمياَيح اىىٍائيح-:
وهً الصناعات التً تهتم بصناعة االسمدة والعطور والصابون والمنظفات الصناعٌة
والمنتجات المختلفة االخرى الضرورٌة للحٌاة العصرٌة.
نالحظ من التصنٌؾ السابق الذكر للصناعات الكٌمٌاوٌة انه لم ٌؤخذ بنظر االعتبار تداخل هذه
االصناؾ الثالثة واعتماد احداها على االخرى حٌث فً الوقت الحاضر من الصعب التمٌٌز بٌن
1

الكٌمٌاء الصناعٌة النظري – قسم العلوم -المرحلة الثالثة -الكٌمٌاء -الفصل االول -مدرس المادة أ.م .رحٌم جعفر

نوع واخر من هذه الصناعات حٌث العدٌد من المواد الكٌمٌاوٌة المضافة تعده مواد ضرورٌة
اساسٌة فً بعض الصناعات مثل اضافة مادة رابع اثٌالت الرصاص

Tetra Ethyl

 Lead-TELالى كازولٌن وقود السٌارات واستخدام حامض البنزوٌك كمادة حافظة لمختلؾ
انواع المواد الؽذائٌة وؼٌر ذلك من التداخالت بٌن اصناؾ الصناعات الكٌمٌاوٌة الثالثة
السابقة الذكر.
الصناعات الكٌمٌاوٌة دخلت فً انتاج أنواع مختلفة من المنتجات الضرورٌة للحٌاة العصرٌة
مثل البولٌمرات واللدائن والوقود ومانعات التاكل وؼٌرها وقد نمت هذه الصناعات الكٌمٌاوٌة
خالل العقدٌن األخٌرٌن نموا سرٌعا ً وهذا ادى الى وجوب حدوث بعض التؽٌرات لتواكب
العصر حٌث كان سابقا ً ٌستخدم فً هذه المصانع عدد من االٌادي العاملة وبعدها طورت الى
استخدام وادخال االلة االلكترونٌة (الكومبٌوتر) والمكائن واالالت فً عمل هذه المصانع.
ولكون ان الصناعات الكٌمٌاوٌة تتكون من خطوات متعددة فلذلك اعتمدت على الكوادر التً
لها خبرة فً مجال العمل والتخصص الدقٌق لتلك الصناعات وبمرور الوقت اصبحت لدى
العاملٌن خبرة متراكمة وانعكس هذا على زٌادة االنتاج وتحسٌن نوعٌته.
الوحدات الصناعٌة التً كانت تستخدم فً البداٌة تسمى (بنظام الوجبات) او (االنظمة
المتقطعة

 )Batch operationومعناها الناتج ٌمر بعدة مراحل.

وبعدها طورت

باستخدام (االنظمة المستمرة (Continuous operation
ومعناها الناتج ٌبدا بالمادة االولٌة وٌنتهً بالناتج .وهذه االنظمة أدت الى ضمان الوقت وكمٌة
االنتاج وتحسٌن المواصفات وبعدها طورت باستخدام (االنظمة المستمرة االوتوماتٌكٌة)
)(continuous automatic-operation
حٌث أدت هذه االنظمة الى ضبط المواصفات القٌاسٌة النوعٌة والكمٌة .نالحظ ان األساس
العملً للتحوالت الكٌمٌاوٌة فً االنواع المختلفة من هذه األنظمة هو نفسه مهما اختلفت
التقنٌة او المكننة ولكن ٌمكن اٌجاز ما حصل الى ما ٌاتً-:
 -1زٌادة الطاقة االنتاجٌة واالهتمام باالنتاج كما ونوعا وتطوٌر المعدات وتقلٌل التاكل
والتلوث من النواتج العرضٌة وامكانٌة االستفادة منها.
 -2لضمان الربح التحول من كثرة االٌدي العاملة الى المكننة االلٌة.
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 -3زٌادة االنتاج وتحسٌن نوعٌته وضبط مواصفاته القٌاسٌة باستخدام السٌطرة االلٌة.
 -4استخدام االنظمة المستمرة بدالً من المتقطعة.
ومن اهم الدول التً كان لها دور اساسً فً تطور الصناعات الكٌمٌاوٌة بعد المملكة المتحدة
هما الوالٌات المتحدة والمانٌا .ان مادة الكٌمٌاء الصناعٌة تختلؾ عن ؼٌرها من المواد التً
تدرس فً فرع الكٌمٌاء حٌث تحتاج هذه المادة ومن اجل فهمها او دراستها الى معرفة
واسعة فً مجال الكٌمٌاء اوال ثم الهندسة الكٌمٌاوٌة ومعلومات اقتصادٌة ضرورٌة باالضافة
لمعلومات احصائٌة وبٌانات بٌئٌة.
وكمثال لتوضٌح احد مفاهٌم الكٌمٌاء الصناعٌة وهو الصناعة التحوٌلٌة حٌث نحتاج الى ماده
اولٌة لتحوٌلها الى منتوج جدٌد الستخدامه فً مجال معٌن ولو فرضنا ان الماده االولٌة هً (
) )Aومن خالل اجراء عملٌات صناعٌة مختلفة على هذه المادة نحصل على المنتوج )( B
تكون المعادلة التالٌة :

ان العملٌات الصناعٌة قد تكون بخطوة واحدة او العدٌد من الخطوات ولمعرفة الجدوى
االقتصادٌة لهذه الصناعة ٌجب معرفة قٌم كل من الماده االولٌة وكلفة االنتاج وقٌمة المادة
المنتجة ٌ ,جب ان تكون قٌمة المادة المنتجة اعلى من كل من المادة االولٌة وكلفة االنتاج
بؽٌة معرفة ربحٌة الصناعة.
تتوفر فً العراق والوطن العربً الكثٌر من المواد

االولٌة الرخٌصة لقٌام الكثٌر من

الصناعات التحوٌلٌة المهمة ومن اهم هذه المواد هو النفط والؽاز الطبٌعً والكبرٌت
والفوسفات والسلٌكا باالضافة الى المحاصٌل الزراعٌة التً ٌمكن استعمالها فً الصناعات
المختلفة مثل التمور ,النباتات الزٌتٌة ,الزٌتون ,القطن ,الكتان ,زهرة الشمس ,الذرة والحبوب
....الخ(
وتعتبر الصناعات البتروكٌمٌاوٌة من الصناعات المهمة فً الوطن العربً حٌث تعتبر المملكة
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العربٌة السعودٌة و بعض دول الخلٌج العربً وقطر واالمارات من البلدان المنتجة للكثٌر من
المواد التً تعتمد على النفط والؽاز فً انتاجها .تتوفر فً العراق الكثٌر من المواد االولٌة
الرخٌصة والتً اعتمدت النتاج الكثٌر من المواد المفٌدة فباالضافة الى النفط وصناعاته
المختلفة هناك السلٌكا النتاج الزجاج والٌاؾ الزجاج وكذلك الفوسفات النتاج االسمدة الكبرٌت
النتاج حامض الكبرٌتٌك والتمور النتاج الكحول وقد ازدهرت بعض الصناعات المذكورة اعاله
فً النصؾ الثانً من القرن العشرٌن .

اىعميياخ اىظىاعيح اىنيمياَيح:
ان عملٌات التصنٌع تشمل تؽٌٌر طبٌعة المادة االولٌة وتحوٌلها الى ماده ٌمكن استخدامها
بطرق سهلة وبسٌطة للحصول على الفائدة المطلوبة وقد تكون هذه العملٌات فٌزٌاوٌة او
كٌمٌاوٌة ولكنها بصورة عامة تسمى العملٌات الصناعٌة الكٌمٌاوٌة الن اؼلبها ٌحتاج الى
تؽٌٌرات كٌمٌاوٌة وفٌما ٌلً بعض العملٌات المعتادة فً الصناعات الكٌمٌاوٌة:
 -1االسرخالص Extraction
هً عملٌة فصل مادة معٌنة من مزٌج من المواد وتحوٌلها الى هٌئتها النقٌة الستعمالها فً
الصناعات المختلفة مثال ذلك استخالص السكر من البنجر السكري) الشوندر( .

–2اىرقطيرDistillation
وهً عملٌة تحوٌل المادة السائلة الى هٌئة بخار ٌمرر على سطح بارد لٌتكثؾ ثم ٌعود مكونا
سائال نقٌا الستخدامه فً مختلؾ االستخدامات الحٌاتٌة وتعتمد عملٌة التقطٌر على الفرق فً
درجة ؼلٌان المادة عن درجة ؼلٌان مذٌبها او المزٌج الذي تكون احدى مكوناته.

وهناك عدة انواع من عملٌات التقطٌر منها:
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)أ (التقطٌر البسٌطSimple Distillation
وهً عملٌة التقطٌر تحت الضؽط الجوي االعتٌادي حٌث ٌوضع المزٌج فً دورق التقطٌر
والذي ٌرتبط به مكثؾ ٌعمل على تحوٌل بخار السائل الى حالته السائلة وٌجمع الناتج بعد
ثبوت درجة ؼلٌان المادة ثم ٌستمر التسخٌن لحٌن ثبوت درجة الحرارة مرة ثانٌة فٌتم جمع
الماده الثانٌة وهكذا الى نهاٌة عملٌة التقطٌر.

)ب (التقطٌر تحت ضؽط مخلخلVacuumed Distillation
تجري عملٌة التقطٌر بهذا النوع تحت ضؽط واطئ لفصل السوائل ذات درجات ؼلٌان عالٌة
من خالل تقلٌل الضؽط سوؾ تنخفض درجة ؼلٌان السائل فٌتم تقطٌرها وجمعها الستعمالها
الؼراض مختلفة وهناك تقنٌات مختلفة لتقلٌل الضؽط داخل منظومة التقطٌر.

ج (التقطٌر البسٌط لفصل مركب بسٌط عن مكونات سائلة
حٌث تستخدم هذه الطرٌقة لفصل ماده صلبة من مزٌج مختلط معها من مكونات سائلة حٌث
تجري عملٌة التقطٌر البسٌط للمواد السائلة تاركة المادة الصلبة التً ٌمكن جمعها بعد ذلك
لالستفادة منها فً الصناعات المختلفة.

)د (التقطٌر التجزٌئًFractionation Distillation
هو عملٌة فصل مخلوط إلى مكوناته) أجزائه (األصلٌة باستخدام التجزئة ,مثل فصل المركبات
الكٌمٌائٌة عند درجة ؼلٌانها عن طرٌق تسخٌنها إلى درجة حرارة تتبخر عندها المكونات .
تستخدم هذه الطرٌقة لفصل مكونات النفط الخام باالعتماد على الفرق فً درجات ؼلٌانها
وباستخدام عمود التجزئة ) سٌتم توضٌحها فً موضوع الصناعات النفطٌة الحقا( .

)ه (التقطٌر االتالفًDistractive Distillation
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وهً عملٌة كٌمٌاوٌة لتحلٌل المواد تحت ضؽط عالً ودرجة حرارة عالٌة وبؽٌاب الهواء
وبوجود القلٌل من االوكسجٌن او بعض العوامل المساعدة حٌث ٌعمل كل من الحرارة العالٌة
والضؽط العالً على تفكٌك مكونات المادة والحصول على مواد متطاٌرة تستخدم استخداما
صناعٌا مفٌدا ومن االمثله على هذا النوع من التقطٌر هو التقطٌر االتالفً للفحم الحجري
للحصول على الؽازالطبٌعً والمستخدم كمصدر من مصادر الطاقة فً بعض البلدان التً
التمتلك مخزونا نفطٌا .

اىمحاضرج اىثاويح
اىثُىيمراخ
اىثُىيمر

Polymers
Polymer

فهً كلمة التٌنٌة تتكون من مقطعٌن االول Polymer

وٌسمى بالعربٌة ) متعدد االجزاء (اما كلمة وٌعنً الجزء وترجمتها الحرفٌة تكون متعدد
االجزاء اال ) (merعنً المتعدد والثانً)–  (Polyانها تعنً االتً :البولٌمر هً المادة
التً تتكون من اجزاء عدٌده قد تكون متشابهه او ؼٌر متشابهة تتكون بارتباطها باالواصر
الكٌمٌائٌة سالسل من الجزٌئات لٌرتفع وزنها الجزٌئً الى عدة االؾ او مالٌٌن لذلك ٌطلق
على البولٌمراٌضا ٌ. macromoleculeطلق مصطلح الجزٌئة العمالقة .
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اما اىمُويمر

Monomer

فتعنً الوحده البنائٌة الصؽٌرة المتكررة فً تركٌب

السلسة البولٌمرٌة .
عمييح اىثيمرج

Polymerization

هً عملٌة تحوٌل الوحدات البنائٌة الى البولٌمر من خالل تفاعالت كٌمٌائٌة متنوعة
 monomersبتفاعل البلمرة الى  (CH2=CHتعتمد على طبٌعة الوحدة البنائٌة للبولٌمر
:مثال :

بٌتحول االثلٌن بتفاعل البلمرة الى بولً اثٌلٌن حٌث تمثل  : nعدد جزٌئات

االثلٌن فً البولٌمر.
درجة البلمرة
وهً عدد الوحدات المتكررة فً السلسلة البولٌمٌرٌة وتعتمد على طول السلسلة البولٌمرٌة
ولكون طوال هذه السالسل ؼٌر متساوٌة لذلك فان درجة البلمرة تمثل معدل اعداد الوحدات
البنائٌة المتكررة فً السلسلة البولٌمرٌة وعلٌه ٌجب تسمٌتها) معدل درجة البلمرة (لذلك
تكتب بهذه الطرٌقة

ٌعتمد حساب الوزن الجزٌئً للبولٌمر على معدل

درجة لبلمرة والوزن الجزٌئً للوحدة البنائٌة المتكررة) المونمر (وٌمكن التعبٌر عن الوزن
الجزٌئً كاالتً:
الوزن الجسيئي = معدل درجة البلمر  Xالوزن الجزٌئً للمونٌمر

)ٌحسب الوزن الجزٌئً للبولٌمر عند زمن معٌن من التفاعل(
تتراوح قٌم درجة البلمرة من وحدات قلٌلة الى درجات كبٌرة تقترب من عشرة االؾ او اكثر
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مثال :ماالوزن الجزٌئً التقرٌبً للبولً ستاٌرٌن اذا كانت درجة البلمرة له تساوي 100
(وحدة(؟
الحل:
تتحول جزٌئة الستاٌرٌن الى البولً ستاٌرٌن وفق المعادلة:

الوزن الجسيئي للستبيرين= 104
M.w. of C8H8 = (12x8) + (1x8) = 104
اذن الوزن الجزٌئً للبولً ستاٌرٌرٌن ٌساوي: 100 x 104 = 10400

سؤاه  :اذا كان الوزن الجزٌئً للبولً ستاٌرٌن عند زمن معٌن للتفاعل ٌساوي20800
احسب معدل درجة البلمره لهذا البولٌمر ؟؟
الجواب:
20800 = 104 X
X = 20800/104 = 200

ذظىيف اىثُىيمراخClassifications of polymers
هناك العدٌد من طرق تصنٌؾ البولٌمرات وذلك لكثرتها وٌعتمد تصنٌؾ البولٌمرات على عدة
8
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اعتبارات ٌمكن تقسٌم البولٌمرات على اساسها لتكون على االقسام التالٌة:
ذظىيف اىثُىيمراخ حسة مظادرٌا:
وفٌها تقسم البولٌمرات الى االنواع االتٌة:
)أ (البولٌمرات الطبٌعٌة

) ب (البولٌمرات المصنعة

) ج (البولٌمرات شبه المصنعة

)أ (اىثُىيمراخ اىطثيعيحNatural Polymers :
وهً المواد البولٌمرٌة الموجودة فً الطبٌعة كمنتوجات نباتٌة او حٌوانٌة وفً بعض االحٌان
تقسم الى:
 ( 1البولٌمرات النباتٌة المصدر و  ) 2البولٌمرات حٌوانٌة المصدر من االمثلة على النوع
االول  :السلٌلوز ,النشا ,الصمػ العربً ,القطن ,المطاط الطبٌعً والحرٌرالطبٌعً)
اما النوع الثانً فٌشمل الصوؾ ,الشعر ,الجلد ,والبروتٌنات.

ب -اىثُىيمراخ اىمظىعح

Synthetic polymers

وهً البولٌمرات التً ٌتم تحضٌرها او تصنٌعها من مصادر طبٌعٌة اخرى ؼٌر الحٌوان او
النبات او من مركبات كٌمٌائٌة بسٌطة وتمثل الجزء االكبر من البولٌمرات ومن االمثلة علٌها
البالستٌكات المختلفة والمطاط الصناعً  ,وااللٌاؾ الصناعٌه والبولً اثلٌن وبعض الراتنجات
المصنعه واالصباغ ...الخ

ج -اىثُىيمراخ شثً اىمظىعح
9
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وهً البولٌمرات التً تصنع من مصادرها النباتٌة ومن امثلتها هً الراٌون والحرٌرالصناعً
والورق.
ذظىيف اىثُىيمراخ حسة شنو اىسالسو اىثُىيمريح:
ان ارتباط الوحدات البنائٌة فً البولٌمرات ٌعتمد على طبٌعة هذه الوحدات وعلى طرٌقة
ارتباطها وكذلك وجود او عدم وجود مجامٌع فعالة فً التركٌب الكٌمٌاوي لهذه الوحدات وكما
بٌنا سابقا ان البولٌمرات تكون بشكل سالسل تختلؾ عن الجزئٌات واطئة الوزن مثل البنزٌن
اوالتولوٌن او الهكسان او اي مركب عضوي اخر .وعلٌه تصنؾ البولٌمرات بحسب هذه
الصفة الى:
أ -اىثُىيمراخ اىخطيح

Liner Polymers

حٌث ترتبط كل وحده بنائٌة مع االخرى بشكل خط مستقٌم مثال ذلك بولً اثٌلٌن عالً الكثافة
).( PVCوبولً كلورٌد الفاٌنٌل.

ب -اىثُىيمراخ اىمرفرعح

Branched Polymers

وهً البولٌمرات التً تكون سلسلتها الرئٌسٌة بشكل مستقٌم تتفرع منه سالسل اخرى باطوال
والشكل التالً ٌمثل ذلك  Back boneمختلفة وتسمى السلسلة بالعمود الفقري للبولٌمر
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ج -اىثُىيمراخ اىمرشاتنحCrosslinked Polymers
وهً البولٌمرات ذات ابعاد ثالثٌة فً السالسل الطوٌلة تتصل مع بعض باواصر كٌمٌاوٌة
لتشكل هٌئة فراؼٌة بشكل شبكة وٌمكن تمثٌلها بالشكل االتً:

ومثال ذلك ماٌحدث فً راتنج الفٌنول فورمالدٌهاٌد
11
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اىمحاضرج اىثاىثح
َذظىف اىثُىيمراخ حسة اىررمية اىنيميائي ىيُحذاخ
اىثىائيح:
حٌث تقسم البولٌمرات حسب التركٌب الكٌمٌائً لسالسل البولٌمر الرئٌسٌة من حٌث كونها
ذات تركٌب عضوي او ؼٌر عضوي كما ٌلً:
أ -تُىيمراخ عضُيح
حٌث تتكون السالسل البولٌمرٌة من وحدات بنائٌة ذات تركٌب عضوي) تحتوي اساسا على
()PVCالكاربون والهٌدروجٌن ( مثال ذلك البولً اثلٌن ,بولً بروبلٌن ,بولً كلورٌد
الفاٌنٌل الخ ( ..... )PVOHوبولً فاٌنٌل الكحول
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ب -تُىيمراخ غير عضُيح:
وفٌها ٌكون التركٌب الكٌمٌائً للوحدات البنائٌة لسالسل البولٌمر ؼٌر محتوي على عناصر
الكاربون والهٌدروجٌن ومثال ذلك البولً سلٌكون ثنائً الكبرٌت

ج -تُىيمراخ عضُيح  -غير عضُيح:
وتتكون وحداتها البنائٌة من جزٌئات عضوٌة واخرى ؼٌر عضوٌة كما فً المثال التالً:

اىرظىيف اىرنىُىُجي ىيثُىيمراخ:
تصنؾ البولٌمرات حسب تؤثرها بدرجات الحرارة والتً تعتبر مقٌاسا مهما الستخدام
البولٌمرات المختلفة وخاصة التكنولوجٌة منها حٌث تقسم الى قسمٌن رئٌسٌن هما:
13
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أ -اىثُىيمراخ اىمطاَعح ىيحرارج

Thermoplast

تتمٌز هذه البولٌمرات بقابلٌتها المطاوعة للحرارة حٌث ٌمكن السٌطرة على تشكٌلها بهٌئات
مختلفة عند تعرضها لمدى معٌن من درجات الحرارة اي تتمدد عند تسخٌنها ثم تعود الى
هٌئتهااالصلٌةعند التبرٌد وقد ٌعود السبب فً ذلك الى كونها خطٌة او قلٌلة التفرع ومثال ذلك
البولٌاثٌلٌن.
ب -اىثُىيمراخ غير اىمطاَعح ىيحرارج

Thermoset

وهً البولٌمرات التً التتاثر بالحرارة بنفس الطرٌقة للنوع االول بل تتصلب بالحرارة وعند
تبرٌدها تبقى على حالتها المتصلبة بسبب تشابك سالسلها البولٌمرٌة مما ٌجعلها ؼٌر ذائبة
وؼٌرقابلة لالنصهار وردٌئة التوصٌل للحرارة لذلك تستخدم كمواد عازلة للحرارة والكهربائٌة
ومنامثلتها الرتنجات الفٌنولٌة واالمٌنٌة والبولً استرات.
)س ( :قارن بٌن البولٌمرات المطاوعة وؼٌر المطاوعة للحرارة؟(
ج -اىثُىيمراخ اىمطاطيح

Elastomers

تمتاز هذه البولٌمرات بقابلٌتها على االستطالة والتمدد والتقلص وتمتاز بلٌونتها العالٌة
والمرونة الممٌزة وذلك بسبب احتوائها على سالسل بولٌمرٌة طوٌلة تتكون من جزٌئات مرنة
)وحدات بنائٌة مرنة (من امثلتها المطاط الطبٌعً والصناعً.
د -االلٌاؾ

Fibers

تمتاز باحتوائها على سالسل خطٌة عالٌة الترتٌب وتحتوي على مجامٌع قطبٌة مقاومة
للحرارة وذات صفات مٌكانٌكٌة جٌدة من امثلتها الٌاؾ السلٌلوز والناٌلون والٌاؾ االكرٌلٌك.
ذسميح اىثُىيمراخ
توجد أنواع مختلفة من التسمٌة للبلٌمرات مستخدمة فً الوقت الحاضر ,أنواع منها مؤلوفة
على النطاق التجاري واألخرى فً مجال العلوم الصرفة .وسنتكلم فٌما ٌلً عن الطرق
المختلفة لتسمً البولٌمرات:
14
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Nomenclature Based on Sources :أوالً :التسمٌة المبنٌة على مصادر
البولٌمراتتعتبر تسمٌة البولٌمرات نسبة الى مصادرها من أبسط طرق التسمٌة وأكثرها
استعماالً وخاصة لتسمٌة البولٌمرات المحضرة من مونومر واحد .وفً هذه الطرٌقة ٌهمل
ذكر المجامٌع الطرفٌة فً الجزٌئة البولٌمرٌة .إن هذا النوع من التسمٌة ال ٌشٌر الى طبٌعة
الجزٌئات البولٌمرٌة من حٌث تسمى البولٌمرات حسب هذه ) .(Branchingأو تفرعها
)(Cross – linkingمدى تشابكها قبل اإلسم العلمً للمونومر المتكون منه البولٌمر .
)(Poly -الطرٌقة بإضافة مقطع بولً فالبولٌمرات المحضرة من اإلٌثلٌن وبروبٌلٌن
وستٌرٌن وبٌوتاداٌٌن ,تسمى بالبولً إٌثلٌن وبولً بروبٌلٌن وبولً ستٌرٌن وبولً
بٌوتاداٌٌن على التوالً .مع مالحظة وضع اسم المونومر بٌن قوسٌن إذا كان إسما ً مركبا ً
)مكون من أكثر من مقطع واحد( أو معقداً لتفادي االرتباك الذي قد ٌحصل عند تسمٌة بعض
البولٌمرات ,بالرؼم من أن مثل هذا الؽموض ال ٌحصل عند تسمٌة البولٌمر باللؽة العربٌة كما
هو الحال عند تسمٌته باللؽة اإلنجلٌزٌة.
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اىمحاضرج اىراتعح
اىراذيىجاخ
عبارة عن بولٌمرات ذات أوزان جزٌئٌة واطئة وتعرؾ بالبولٌمرات االبتدائٌة أو األولٌة والتً
تحتوي فً تركٌبها على مجامٌع فعالة لها القابلٌة على التفاعل تحت ظروؾ معٌنة مإدٌة إلى
تكوٌن بولٌمرات ذات أوزان جزٌئٌة عالٌة.
راذيىجاخ اىفيىُه – فُرماىذيٍايذ

– :Phenol

Formaldehyde resins
وهو نوعٌن وكما ٌلً ٌ: Phenoplastعرؾ تجارٌا ً باسم الفٌنوبالست
-1اىريسُه

Resole

أضافة وتعوٌض لمجموعة الكاربونٌل ٌتكون من تفاعل الفٌنول مع الفورمالدٌهاٌد فً وسط
قاعدي وبوجود وفرة من الفورمالدٌهاٌد ,وعند معاملته بالحرارة ٌتحول الى بولٌمر صلب .
 -2اىىُفُالك
ٌتكون من تفاعل الفٌنول مع الفورمالدٌهاٌد فً وسط حامضً وبوجود وفرة من الفٌنول ,
وعند اضافة مزٌد من الفورمالدٌهاٌد ٌتصلب الحداث التقسٌة .النوفالك ٌكون عبارة عن
بولٌمر مطاوع للحرارة ؼٌر متصلب قابل للصهر وذو وزن جزٌئً متوسط وال ٌحتوي على
مجامٌع كحولٌة)) مجامٌع المثٌلول ((فً تركٌبه فعند التسخٌن ال ٌحدث تفاعل تشابك وٌتم
تصلب النوفالك وذلك باضافة زٌادة من الفورمالدٌهاٌد الذي ٌكون مسإوالً عن تكوٌن
المجامٌع الكحولٌة.
اىثالسريل) اىيذائه)
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المواد البالستٌكٌة بولٌمرات ترتبط فٌها ذرات الكاربون مع بعضها بواسطة أواصر تساهمٌة
مكونة الجزٌئة البولٌمرٌة ذات الوزن الجزٌئً العالً ٌ,حتوي البالستٌك باالضافة الى ذرات
الكاربون والهٌدروجٌن على ذرات مثل الكلور أو النتروجٌن أو األوكسجٌن إعتماداً على نوع
البالستٌك حٌث نجد أن قسما ً من البالستٌك ٌنصهر بسهولة واألخر ٌلٌن وٌصبح مطاوع
للحرارة عند تعرضه الى درجات حرارٌة واطئة والنوع الثالث ال ٌلٌن إال بدرجات حرارٌة
عالٌة) أي أن التركٌب الجزٌئً للبالستٌك ٌإثر تؤثٌر كبٌر على صفات البولٌمر (.استناداً الى
هذا صنؾ البالستٌك الى نوعٌن:
اىثالسريل اىمطاَع ىيحرارج
هً عبارة عن بولٌمرات ال ٌحدث فٌها تؽٌٌر كٌمٌائً فً تركٌبها عند التسخٌن) تلٌن
بالحرارة( وٌتؽٌر شكلها وبالتالً ٌمكن حصرها واعادة تشكٌلها ,وعند تعرضه إلى حرارة
عالٌة ٌتفكك البولٌمر أي ٌحدث فٌه تؽٌر فً التركٌب الكٌمٌائً للسلسلة البولٌمرٌة .مثال
بولً كلورٌد الفاٌنٌل.

اىثالسريل غير اىمطاَع ىيحرارج
وهو نوع من البولٌمرات ٌتم تلٌنها وتشكٌلها بالحرارة فً بداٌة عملٌة التصنٌع ولكن عند
تبرٌدها وأخذها الشكل المطلوب فإنها ال تلٌن عند تسخٌنها نتٌجة لحدوث التشابك العرضً
بٌن جزٌئات البولٌمر الذي ٌضٌؾ أواصر قوٌة أخرى تربط السالسل ببعضها وٌكون نتٌجة
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التسخٌن الثانً هو تفكك أو احتراق السالسل البولٌمرٌة أي حدوث تؽٌٌر فً التركٌب
الكٌمٌائً للبولٌمر ,مثال راتٌنجات الفٌنول – فورمالدٌهاٌد راتنجات الٌورٌا – فورمالدٌهاٌد.
اىمطاط اىطثيعي)(Natural rubber
إن أول من أطلق كلمة مطاط على هذه المادة هو العالم جوزٌؾ برٌستبلً عندما وجد انها
مادة تستطٌع إزالة الكتابة المكتوبة بقلم الرصاص .هناك ما ٌقارب (  ) 100نوع من األشجار
تستطٌع أن تنتج مادة المطاط ,إال أن النوع األكثر انتشاراً وأكثر إنتاجا ً هو أشجار تدعى
)(Hevea Brasiliensisالتً تكثر فً البرازٌل ومالٌزٌا وحوض األمازون بالدرجة
األولى :إن المادة المطاطٌة تكون على هٌئة مادة تتصلب عند تخثرها وهذه المادة الحلبٌة
تدعىٌ (Latex) .ستخرج المطاط من أشجاره بواسطة عمل شق بشكل حرؾ ) (Vوتجمع
العصارة ) (Latexفً وعاء ٌحتوي مادة مثبتة للمستحلبات منعا ً من تخثره حٌث ٌربط
الوعاء فً نهاٌة الشق المعمول .حٌث ٌتؤثر) مستحلب المطاط (باألحٌاء الصؽٌرة كالبكتٌرٌا
لذا تضاؾ إلٌه المواد المطهرة والمانعة لنمو هذه األحٌاء مثل محلول األمونٌا حٌث تحتوي
العصارة على حوالً ( ) 33 %من المطاط أما الباقً فهً مواد نباتٌة أخرى ومن ثم تصفى
العصارة ثم تترك لتجؾ ,إن المطاط المنتج بهذه الطرٌقة ٌكون ؼٌر متٌن وعلى درجة عالٌة
من اللٌونة وشدٌد التؤثر بالحرارة ,لذلك تجري عملٌات أخرى كالتقسٌة ) (Curingكً
ٌصبح صالحا ً للعملٌات الصناعٌة.
المطاط :مادة بولٌمرٌة ناتجة عن بلمرة األٌزوبربن ) (Isopreneوهو مركب ؼٌر مشبع
ٌحتوي على أصرة مزدوجة واحدة فً كل وحدة بنائٌة .تمتاز الصٌؽة بالمرونة العالٌة
والرجوعٌة (Elasticity) :وبسهولة التكٌٌؾ والطراوة .أما الصٌؽة ) (Transفإنها تمثل
حالة صلبة قابلة للتفتت وإنها تفتقر إلى المطاطٌة المؤلوفة ,إن النسبة العالٌة المستخرجة من
أشجار المطاط من نوع). (Cis
فينىح اىمطاط(Vulcanization) :
ان مسحوق المطاط هو مادة ؼٌر صالحة لكثٌر من االؼراض الصتاعٌة لذلك ٌجب التؽلب على
نواحً الضعؾ الموجودة فً المطاط بواسطة االضافة والمزج مع مواد خاصة تكسب المطاط
صفات مٌكانٌكٌة جٌدة وخصائص كهربائٌة مالئمة ومقاومة ضد التفتت والتعفن بالمذٌبات
18
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الكٌمٌائٌة وٌتم ذلك من خالل اجراء عملٌة الفلكنة .هً تعرؾ اٌضا بتقسٌة او تصلٌب المطاط
وهً عملٌة كٌمٌائٌة تهدؾ الى تحوٌل المطاط الى مواد ذات درجة تحتمل اكبر وذلك عن
طرٌق اضافة مواد مثل الكبرٌت هذه االضافة تإدي الى تشكٌل سالسل متشابكة) جسور (فً
بنٌة المطا
اىمطاط اىظىاعي
بعد أن أصبح المطاط واسع اإلستعمال تكنولوجٌا ً واستطاع الكٌمٌائٌٌن من تحضٌر مركب
األٌزوبرٌن بعدة طرق مختلفة من أهمها تحضٌره من اإلستلٌن:

اىمحاضرج اىخامسح
طىاعح االىيافFibers synthesis
19
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االلٌاؾ  :هً عبارة عن تراكٌب خٌطٌة ناتجة من جمع قطع الشعٌرات باطوال مختلفة وهً
تمثل الوحدة البنائٌة النواع مختلفة من االنسجة اللٌفٌة الطبٌعٌة والصناعٌة ٌمكن تصنٌؾ
االلٌاؾ الى نوعٌن رئٌسٌن وهً الطبٌعٌة والصناعٌة كما موضح فً المخطط ادناه:

ومن اهم هذه االالٌاؾ هً) :البولً اماٌد ،البولً استر ،البولً اكرٌلك(
: -1اىثُىي امايذ

poly amide

وهً من االنسجة المصنعة وتحتوي علر رابطة االماٌد وتعرؾ بالناٌلون واهمها الناٌلون
6,6والناٌلون6
أ -اىىاييُن6، 6
ٌحضر محلول الؽزل بطرٌقة الصهر وفٌها ٌتم تكثٌؾ مادتٌن اولٌتٌن هما سداسً المثلٌن
ثنائً االمٌن مع رباعً المثلٌن ثنائً الكاربوكسٌل) حامض االدبٌك(:

اىمُاد اىميُوح
المواد الملونة :هً مركبات كٌمٌائٌة معروفة التركٌب والخواص وهً على نوعٌن:
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-1اىذايز

Dyes

وهً مركبات عضوٌة تستعمل بالدرجة االولى لتلوٌن االلٌاؾ واالنسجة بانواعها والجلود
الورقوالبالستك واالطعمة وؼٌرها ومعظم المواد الملونة من نوع الداٌز هً مركبات ذائبة او
ٌمكن تحوٌلها الى الحالة الذائبة.
-2اىثنمىد

pigments :

وهً مركبات عضوٌة معدنٌة او العضوٌة وتستعمل فً تلوٌن الطالء والصابون والزجاج
وؼٌر ذلك وتمتاز بكونها مركبات ؼٌر ذائبة فً االوساط السائلة ولكن ٌمكن تحوٌلها الى مواد
عالقة .بصورة عامة تحضر المواد الملونة بعملٌات كٌمٌائٌة من مواد اولٌة هً الفحم
والبترول بتفاعالت كٌمٌائٌة معروفة وٌمكن تمثٌل الخطوات التً تمإ بها كما ٌلً:

مسثثاخ اىيُن -وظريح َخ
اول من بحث فً مسببات اللون فً جزٌئات االصباغ هو العالم وت ,اثبت هذا العالم ان اللون
ٌظهر فً المركب العضوي عندما ٌحتوي على مجامٌع ؼٌر مشبعة ضرورٌة العطاء اللون
تسمى وهً ) ,(Chromophoreهذه المجامٌع ذات االواصر ؼٌر المشبعة) المزدوجة (
بالكروموفور المجموعة الحاملة او المسببة للون .كما ان هناك ) ,(Chromogenالمركب
االروماتً الحاوي على الكروموفور ٌسمى كروموجٌن ٌمكن (  .)Auxochromeمجامٌع
ال تحمل اللون ولكن تساعد على تعمٌقه تسمى اوكسو كروم تمثٌل جزٌئة الصبؽة كما ٌلً:

جزٌئة الصبؽة = كروموجٌن  +اوكسو كروم
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اىمحاضرج اىسادسح
اىظاتُن:
هوملح لحامض شحمً ٌحضر من تفاعل الحامض الشحمً والهٌدروكسٌد ,ومن الحوامض
الشحمٌة فً تركٌب الصابون :الستٌارٌك والبالمتٌك واالولٌك والالورٌك والماٌرستٌك ومن
الهٌدروكسٌدات :هٌدروكسٌد الصودٌوم وهٌدروكسٌد البوتاسٌوم.
اذا اخذنا حامض الستٌارٌك مثال وهو ٌوجد فً الشحوم والزٌوت كإستر من الحامض وكحول
الكلٌسرٌن وهو استر ثالثً الحامض والكحول الثالثً حٌث ان ثالث جزٌئات من هٌدروكسٌد
22
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الصودٌوم تتفاعل مع جزيء االستر فتتحول الى ثالث جزٌئات من ستٌارات الصودٌوم وهو
الصابون وجزيء واحد من كحول الكلٌسرٌن كما فً المعادلة:

وٌعرؾ هذا التفاعل بالتصبن
وٌنتج الصابون بطرٌقة اخرى وذلك بان ٌحول االستر الشحمً الى حامض شحمً بعملٌة
تحللمائً لالستر وٌنشطر الكلٌسرٌن بالتحلل وٌعادل الحامض بالهٌدروكسٌد كما فً المعادلتٌن
التالٌتٌن:

ان تفاعل الهٌدروكسٌد مع االستر الشحمً هو التفاعل الذي قامت علٌه الطرٌقة القٌاسٌة فً
انتاج الصابون وتعرؾ بطرٌقة االؼالء او طرٌقة القدر وهً طرٌقة وجبة.
اما التعادل بعد التحلل المائً لالستر فهو التفاعل الذي ٌقوم علٌه انتاج الصابون بالطرٌقة
المستمرة .هناك الطرٌقة الباردة وعرفت كذلك للتفرٌق عن طرٌقة االؼالء عرفت بالطرٌقة
الحارة ,وٌنتج انواع معٌنة من الصابون بالطرٌقة الحارة وانواع اخرى من الصابون بالطرٌقة
الباردة وان لها استعماالت محددة.
طريقح االغالء
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طرٌقة االؼالء ٌ:وضع مزٌج من الزٌوت او منها ومن الشحوم فً قدر مجهز بانبوب بخار
مفتوح واخر مسدود وٌضاؾ محلول الصودا الكاوٌة وٌسخن المزٌج وٌرج ,وتتم عملٌة
التصبن فً تحوالت ثالثة االول ٌعرؾ بتحول التصبن وتحول ثانً ٌعرؾ بالتحول القوي او
تحول التقوٌة وتحول ثالث ٌعرؾ بالتحول االكمالً وبه ٌنتهً التصبن وعندما ٌضاؾ الملح
فٌنفصل الصابون وتنفصل المواد الدهنٌة عن المتصبنة عن محلول الكلٌسرٌن والملح.

تعض خظائض اىظاتُن
ٌصنع الصابون من مزٌج من الخامات الشحمٌة والزٌتٌة فً االحوال االعتٌادٌة ولٌس من
خام واحدوان كال من الخامات ٌعطً بعد التصبن خصائص معٌنة للصابون المنتج منه.
خظائض اىظاتُن االَىى:
ان ٌكون معتدل الذوبان ,جٌد الرؼوة وعلى درجة من الصالبة وذا لون مرؼوب فٌه ,وٌحدد
مزٌج الخامات ونسبها على اساس نوع الصابون المراد انتاجه .ان عسرة الذوبان تسبب
صعوبة التنظٌؾ وشدة الذوبان تسبب اسرافا فً استعمال الصابون ,والرؼوة الجٌدة مطلوبة.
انواع من الصابون والخامات المستخدمة فً صنعها ٌصنع صابون التوالٌت من الزٌوت
المصفاة وال تضاؾ الٌه مواد كٌمٌاوٌة ؼٌر صابونٌة ماعدا ثانً اوكسٌد التٌتانٌوم وٌعطً
االوكسٌد اللون االبٌض الناصع ,ومن خامات صابون التوالٌت زٌت جوز الهند وشحم البقر
المصفى وهما ٌعطٌان الصابون رؼوة وذوبانا وصالبة ولونا ابٌض وٌحتوي صابون التوالٌت
) 10 - 15 (%من الرطوبةٌ .صنع صابون الؽسٌل من خامات دهنٌة من مصادر اقل جودة
وكلفة واقل استخدام فً انتاج االنواع االخرى من الصابون وتضاؾ الى المادة الصابونٌة
مواد كٌمٌاوٌة مساعدة تزٌد من خصائص المادة ومن فعلها وان الخامات المستعملة فً انتاج
صابون الؽسٌل بطرٌقة االؼالء هو راسب تصفٌة الزٌوت وٌعرؾ بخام الصابون ومن
الخامات االخرى هً الدهون الشحمٌة) شحم البقر( وزٌوت السمك وزٌت الحوت.
طاتُن اىحالقح:
ٌتكون من نسبة كبٌرة من صابون بوتاسً ونسبة من حامض الستٌارٌك الحر لذا فان رؼوته
ال تجؾ بسرعة .هناك انواع من الصابون الخاص الذي ٌصنع من القلوٌات المعدنٌة المختلفة
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وتستخدم فً اؼراض صناعٌة متعددة فصابون االلمنٌوم ٌستخدم فً انتاج االنسجة المقاومة
للبلل وفً تكثٌؾ الزٌوت ومستحضرات التلمٌع وفً صناعة االصباغ  .صابونا الخارصٌن
والمؽنٌسٌوم ٌستعمالن فً صناعة مساحٌق الزٌنة.
اىمُاد اىثاويح:
تضاؾ عادة الى مادة صابون الؽسٌل مركبات كٌمٌاوٌة مختلفة لكل منها فعل معٌن فٌالتنظٌؾ
اوالحفظ او ؼٌر ذلك وتعرؾ تلك المركبات فً الصناعة بالمواد البانٌة.
ان اول تلك المواد هً كاربونات الصودٌوم  Na2CO3وهذه المواد تعطً قلوٌة تساعد فً
التنظٌؾ وفً صالبة الصابون تلٌها سٌلٌكات الصودٌوم  Na2O.XSiO2التً لها فعل
منظؾ وهً مادة مانعة لالكسدة فً صابون الؽسٌل وٌستخدم مزٌج من سلٌكات الصودٌوم
والمؽنٌسٌوم MgOSiO2لتقلٌل سرعة الذوبان وتضاؾ مادة فوسفات ثالثً الصودٌوم
وهً مواد لها فعل منظؾ وهً تقلل من عسرة الماء اذ تتفاعل مع اٌونات الكالسٌوم
والمؽنٌسٌوم فٌه فتحول دون ترسٌبها الستٌارات فً محلول الصابون .

طىاعح اىمىظفاخ
اىمىظف:
مزٌج من مركبات متنوعة اولها مركب ذو فاعلٌة سطحٌة ٌزٌل المواد العالقة بسطوح الٌاؾ
النسٌج او ؼٌر ذلك مما ٌؽسل بالمنظؾ وٌبعدها عن تلك السطوح فٌحول دون تعلقها بها.
المركبات االخرى فً المزٌج لها افعال مختلفة فً التنظٌؾ وفً تكوٌن مزٌج المنظؾ وفً
المٌاه وفً النسٌج المنظؾ وؼٌر ذلك.
الفاعلٌة السطحٌة
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المركب ذو الفاعلٌة السطحٌة ٌزٌل الشد السطحً للماء او المحلول الذي ٌكون فٌه ٌ.زٌل
الصابونكذلك الشد السطحً ولكن المركبات ذات الفاعلٌة السطحٌة فً المنظفات لها فعل
ٌختلؾ عن الصابون.
السلسلة الجزٌئٌة فً المركب ذو الفاعلٌة السطحٌة لها نهاٌتٌن مختلفتٌن احدهما تمٌل الى
دقائق التراب او ؼٌر ذلك من المواد العالقة على لٌؾ النسٌج او ؼٌره ,والنهاٌة الثانٌة تمٌل
الى الماء او المحلول وبذلك تبتعد عن تلك الدقائق الى الماء والمحلول وتعرؾ بالنهاٌة
بالمائلة الى الماء او الهٌدروفٌلٌة اما االولى فتعرؾ بالمائلة عن الماء بالهٌدروفوبٌة.
المنظؾ ٌزٌل االوساغ عن الٌاؾ النسٌج او ؼٌرها وٌبقى ماٌزال عالقا او مذابا.
مركبات الفاعلٌة السطحٌة:
تتكون مركبات الفاعلٌة السطحٌة من طرفٌن كما ذكرنا ,الطرؾ المٌال عن الماء
)الهٌدروفوبً( وٌكون عادة هٌدروكاربون من ثمان ذرات كاربون الى ثمان عشرة ذرة
كاربون فً سلسلة مستقٌمة او متفرقة وقد تدخل حلقة بنزٌن محل ذرة او اكثر من ذرات
الكاربون فً السلسلة.
اما الطرؾ المٌال الى الماء) الهٌدروفٌلً (فقد ٌتنوع ومنه االناٌونً والكاتاٌونً وؼٌر ذلك .
من امثلة االناٌونً سلفونات بنزٌن االلكٌل وٌنتهً بمجموعة السلفنة وهً المجموعة التً
ٌنتهً بها جزيء المركب االكثر استخداما فً صناعة المنظفات ,ومن امثلة الكاتاٌونً برومٌد
لورٌل ثالث مثٌل االمونٌوم  C12H25N(CH3)3Brالذي ٌنتهً بمجموعة.-N(CH3)3
اىمسحُق اىمىظف:
ٌتكون مزٌج مسحوق التنظٌؾ باالضافة الى سلفونات بنزٌن االلكٌل من عدد من المواد لكل
منها فعل فً التنظٌؾ او فً تكوٌن المزٌج او فً عسرة الماء .قد ٌكون قسم منها مواد بانٌة
تزٌد من قوة التنظٌؾ مثل بولً فوسفات الصودٌوم الثالثٌة ,ومنها تضاؾ لتخفٌؾ تركٌز
السلفونات وكذلك ملح كلوبر وهو كبرٌتات الصودٌوم بعشرة جزٌئات ماء
Na2SO410H2Oالتً تعتبر حشوة .تضاؾ هذه المواد لمنع التآكل بمركبات المنظؾ .
من المواد المضافة اٌضا مركب مثٌل سٌلٌلوزالكاربوكسً وهو من مانعات ترسب االتربة
فوق الٌاؾ النسٌج.
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اىمحاضرج اىساتعح
االسثريه
ٌعتبر األسبرٌن بودرة بٌضاء اللون لٌس لها أي رائحة ممٌزة  ،وٌسمى عادة )(ASA
وٌدخل األسبرٌن فً ما ٌقارب  50نوع من األدوٌة  ،وٌستخدم عادة كمسكن لأللم خاصة فً
آالم المفاصل وآالم الجسم والصداع وخافض للحرارة خاصة تلك المصاحبة لاللتهابات  ،وٌقلل
الورم خاصة عند اإلصابة بجروح مختلفة وٌمنع تكرار اإلصابة بالذبحة الصدرٌة والجلطة
الدماؼٌة..والٌوم نرى أن األسبرٌن من أكثر األدوٌة مبٌعا حٌث أن نسبة المبٌعات له هً
 % 37.6من مبٌعات األدوٌة وتصل نسبة استخدام األسبرٌن لعالج الصداع إلى . %13.8
وقرص األسبرٌن المؤلوؾ ٌحتوي عاد ًة على  324ملؽم من حامض أستٌل سالٌسلٌك وهو
المادة الفعالة  ،مخلوطة مع مادة رابطة هً عاد ًة النشا .
امرشافً َ .....طريقح ذحضيري
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ٌرجع تارٌخ األسبرٌن إلً القرن الخامس قبل المٌالد وحٌث أن أبقـراط األؼرٌقــً ( أبو الطب
الحدٌث وواضع قسم (أبقراط لألطباء ) قد اكتشؾ هذا الدواء بالصدفة عندما كان ٌعلك لحاء
شجرة سالٌكس ألبا البٌضاء () (Salix Albaشجر الصفصاؾ )و ٌُقال أٌضا ً أن القبائل
الهندٌة كانت تستعمل لحاء الصفصاؾ لعالج الصداع منذ قدٌم الزمان ...وقد وصؾ أبقراط
أعشاب مصنوعة من لحاء هذه الشجرة كمسكن لأللم وخافض للحرارة وقد كانت النساء أكثر
فئة تشكر أبوقراط على هذا الدواء وذلك لتخفٌؾ آاللم الوالدة فً ذلك الحٌن .
الصٌؽة الكٌمٌائٌة لألسبرٌن C9H8O4
اىمنُواخ األساسيح ىألسثريه ..
الفٌنول ........C6H5OH
هٌدروكسٌد الصودٌوم ...........NaOH
ثانً أكسٌد الكربون .............CO2
حمض أنهٌدرٌد الخلٌك ...............CH3COOCOCH3
الهٌدروجٌن ............. H2
طريقح ذحضيري ...
ٌتم تحضٌر األسبرٌن على عدة مراحل ....
فمن أول العقاقٌر التً استخدمت لمقاومة اآلآلم مشتقات حامض السالٌسٌلٌك ..والمستخلص
من لحاء بعض أشجار الصفصاؾ ٌ Willowفٌد فً تخفٌؾ الحمى  ،ثم عزل من ذلك
المستخلص حامض السالٌسلٌك عام  1860م  ،وتبٌن أن الحامض نفسه مخفؾ لأللم ومقاوم
للحمى  ..لكن حامض السالٌسلٌك ُمر الطعم ومهٌج لؽشاء الفم  ..ولذلك سعى الكٌمٌائٌون
لتعدٌل البناء الجزٌئً له بهدؾ إزالة التؤثٌرات ؼٌر المرؼوبة مع المحافظة على القدرة
العالجٌة  ..ومن ذلك مثالً معالجته بقاعدة لٌتكون سالٌسالت الصودٌوم الذي استخدم عام
 . 1875لكن تبٌن أنه ٌسبب تهٌج المعدة  ...لذلك استخدمت سالٌسالت فٌنٌل ( سالول
) Salolعام  1886م  ....وظهر أنها تمر بالمعدة دون تؽٌٌر حتى إذا بلؽت األمعاء انفصل
حامض السالٌسلٌك بالتمٌإ  ...لكن هذا ٌإدي إلى انفصال الفٌنول أٌضا ً وهو مادة سامة ...
وأخٌراً استخدم حامض أستٌل سالٌسلٌك ( األسبرٌن  )..عام  1889م أو  1897م ....والذي
اكتشفه العالم الكٌمٌائً األلمانً  Felix Hoffmannعام  ،1897عندما كان ٌحاول أن
ٌكتشؾ دوا ًء لعالج والده ،الذي كان ٌعانً من التهاب المفاصل ،وكان هدؾ Hoffmann
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تهٌجا للمعدة  ،حٌث إن ذلك كان من اآلثار الجانبٌة لـ
الرئٌسً إٌجاد دواء ال ٌسبب
ً
sodium salciylateالذي كان ٌستخدم لعالج المفاصل فً ذلك الوقت ،وكان ذلك العٌب
ال ٌستطٌع معظم المرضى تحمله  ،كان ٌ Hoffmanحاول إٌجاد تركٌبة أقل حموضة ،وذلك
قاده إلى تصنٌع  actylsalicylic acidالذي ٌعطً نفس التؤثٌر العالجً  ،وأصبح منذ
ذلك الوقت أوسع العقاقٌر القرصٌة انتشاراً  ،فقد ٌصل ما ٌتناوله الفرد منه إلى مائة قرص
سنوٌا ً ..
وقد أطلقت شركة "باٌر" على األسبرٌن هذا االسم  ,اخٌرا ولٌس آخرا فقد تبن أنه ٌساعد فً
الوقاٌة من السرطانات خاصة سرطان القولون ،كما انه ٌوصؾ للمعرضٌن لالصابة بالجلطات
القلبٌة والدماؼٌة حٌث انه ٌعمل على زٌادة مٌوعة الدم وبالتالً تخفؾ من احتماالت الجلطات
أو أضرارها.
المضاد الحٌوي أو الضاد الحٌوي هو عبارة عن مادة أو مركب ٌقتل أو ٌثبط نمو الجراثٌم،
وتنتمً المضادات الحٌوٌة إلى مجموعة أوسع من المركبات المضادة لألحٌاء الدقٌقة،
وتستخدم لعالج األخماج التً تسببها الكائنات الحٌة الدقٌقة ،بما فً
ذلك الفطرٌات والطفٌلٌات.
صاغ مصطلح "المضادات الحٌوٌة" العالم واكسمان عام  ،1942لوصؾ أٌة مادة ُتنتجها
كائنات حٌة دقٌقة تعاكس نمو الكائنات الدقٌقة األخرى فً وسط مخفؾ جداً]2[.هذا التعرٌؾ
المتعضٌات الدقٌقة ولكن ال تنتجها كائنات
األصلً استبعد المواد الطبٌعٌة األخرى التً تقتل
ّ
حٌة دقٌقة (مثل عصارة المعدة والماء األكسجٌنً) ، H2O2وكذلك ٌستبعد
المركبات الصناعٌة المضادة للجراثٌم مثل السلفونامٌدات .العدٌد من المضادات الحٌوٌة ذات
جزٌئات صؽٌرة القدّ نسبٌا ً مع كتلة جزٌئٌة أقل من  2000وحدة دالتون .بتقدم علوم الكٌمٌاء
الطبٌة ،أضحت معظم المضادات الحٌوٌة حدٌثا ً شبه صناعٌة ومعدّلة كٌمٌائٌا ً من مركبات
أصلٌة موجودة فً الطبٌعة ]3[ ،مثل صادات بٌتا الكتام( التً تشمل البنسلٌن ،التً تنتجها
الفطرٌات من صنؾ البنٌسٌلوم ،والسٌفالوسبورٌن ،وكاربابٌنٌم ).بعض المضادات الحٌوٌة ال
ٌزال ٌنتج بعزله من كائنات حٌة ،مثل أمٌنوؼلٌكوزٌد ،وهناك مضادات أخرى تم استحداثها
من خالل وسائل صناعٌة بحتة كالسلفونامٌدات ،والفلوروكٌنولون ،و oxazolidinone.
وهكذا تص ّنؾ المضادات الحٌوٌة بحسب منشئها إلى مضادات حٌوٌة طبٌعٌة المنشؤ وثانٌة
نصؾ مركبة وثالثة مركبة .باإلضافة إلى هذا التصنٌؾ ٌمكن أن تصنؾ المضادات الحٌوٌة
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إلى مجموعتٌن واسعتٌن وفقا ً لتؤثٌرها على الكائنات الحٌة الدقٌقة :مجموعة العوامل القاتلة
للمتعضٌات الدقٌقة ، bactericidal agentsوالثانٌة مجموعة العوامل المثبطة لها
bacteriostatic agents

اىمُاد اىمسرطىح
مواد المسرطنة قد ٌكون مصدرها بعض المواد الطبٌعٌة اال ان معظم المواد المسرطنة هً
مواد صناعٌة ظهرت بعد الثورة الصناعٌة فً العصر الحدٌث ،كٌؾ تعرفها اذاً؟ المواد
المسرطنة هً مواد تإثر فً الحمض النووي لخالٌا الكائن الحً وتإدي الى تحولها الى خالٌا
سرطانٌة اي خالٌا تنقسم دون انضباط ،وقد تكون المواد المسرطنة مشعة او سامة ،ومع ان
هناك بعض المواد الطبٌعٌة مثل بعض انواع الفطر السامة اال ان معظم المواد المسرطنة هً
مواد صناعٌة ظهرت بعد الثورة الصناعٌة فً العصر الحدٌث ،بحٌث نتجت عن ابحاث علمٌة
او عن نشاط صناعً.
ٌمكن ان ٌظهر السرطان فً اي عضو من اعضاء الجسم حسب المسبب له وحسب ظروؾ
تطوره وما ٌلبث ان ٌنتشر فً باقً اعضاء الجسم ،ومن الثابت ان معظم انواع السرطان ال
ٌمكن عالجها اال فً مراحل مبكرة جدا حٌث ٌكون الكشؾ عن المرض صعبا لتشابه اعراضه
مع امراض بسٌطة اخرى ،وٌمكن عالج المرض اما بالجراحة او العالجات الكٌمٌائٌة التً
تترك مضاعفات صعبة على جسم االنسان ,وفً حال اكتشافه فً فترات متقدمة بعد ذلك فإنه
من الصعب عالجه وفً ؼالب االحٌان ٌتم تقدٌم العالج لمرٌض لتؤخٌر تقدم المرض وؼالبا ما
ٌإدي الى الوفاة  .بدأ االهتمام بعالقة بعض المواد الصناعٌة بمرض السرطان منذ بداٌة القرن
العشرٌن فقد تم تصنٌؾ عدة مواد كٌمٌائٌة على انها من مسببات السرطان وكان اهمها
البنزٌن الحلقً وكذلك االسبستوس ثم تم ادراج التدخٌن ضمن مسببات السرطان وذلك فً
ثالثٌنٌات القرن العشرٌن ،وبعد ذلك تطورت عملٌات البحث للكشؾ عن مسببات السرطان
حتى صار علم المواد المسرطنة واسعا ،واشتؽلت به عدة مإسسات وهٌئات دولٌة ،حٌث
ظهرت عدة تصنٌفات لهذة المواد ومن اهمها:
مجموعات المواد المسرطنة تشمل قائمة المواد المسرطنة عدة مجموعات ثبت تؤثٌرها على
الحمض النووي سواء عند االنسان او الحٌوان واهم هذة المجموعات :المركبات العضوٌة
الحلقٌة واشهرها البنزٌن مركبات بعض العناصر الثقٌلة واهمها مركبات الزرنٌخ والرصاص
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والكروم والكادمٌوم والبٌرٌلٌوم المواد المشعة مثل الرادون والٌورانٌوم المواد الناتجة عن
التدخٌن التبػ او التدخٌن اذ ان هناك اكثر من  044مادة تنتج ضمن الدخان المتصاعد من
السجائر وقد ثبت ان بعضها مواد مسرطنة  .وكذلك فإن العلماء ٌحذرون من التعرض الشعة
الشمس لفترات طوٌلة الحتمال االصابة جراء التعرض لالشعة فوق البنفسجٌة وكذلك عدم
طبخ االطعمة على درجات حرارة مرتفعة وخاصة عند التعامل مع الزٌوت والدهون وعدم
تناول االطعمة التً اصٌبت بالتعفن او انتهت مدة صالحٌتها كذلك تجنب المعلبات او االطعمة
الجاهزة التً توضع تحت اشعة الشمس المباشرة  .مرض السرطان مرض خطٌر ومعظم
انواعه ال ٌمكن عالجها ألن اكتشافها ٌكون متؤخرا وتكون االصابة قد استفحلت بالمرٌض لذا
من المهم الوقاٌة من هذا المرض ألنها خٌر عالج له ومن اهم شروط الوقاٌة هو التخفٌؾ من
استعمال الكٌماوٌات سواء فً المنزل او فً الصناعة والزراعة وكذلك االبتعاد عن المدخنٌن
قدر االمكان وتجنب السكن فً مناطق فٌها مصانع ٌشتبه فً انتاجها لمواد مسرطنة وعلى
الدولة اٌضا ان تضع معاٌٌر صارمة للتخلص من النفاٌات الخطرة وعدم السماح للمصانع التً
تنتج مواد ٌشتبه انها تسبب السرطان ان تكون قرٌبة من المناطق السكنٌة كذلك ال بد من
الرقابة على المتاجر وعلى المعلبات واالطعمة الجاهزة تحدٌدا للتؤكد من سالمتها وعدم
تعرضها للشمس.
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